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SIHIRLI SEÇIM

“Amma kararsızsın yahu,” deyip sırtıma 
şaka yollu bir yumruk attı Engin. “Sana da 
meslek beğendiremedik!”

Bir bakışımla onu toza dönüştürebilirmi-
şim gibi kızgın bir ifadeyle, gözlerimi En-
gin’e diktim. Oysa hiç de haksız sayılmaz-
dı. On yaşındaydım ve ileride ne olacağıma 
dair hiçbir fikrim yoktu. Evdekiler, “Ohooo, 
karar vermek için daha çok erken!” diye beni 
avutmaya çalışıyorlardı ama sınıf arkadaş-
larım seçimlerini çoktan yapmışlardı. Onlar 
için niye erken değildi?                                                                            

Seher beş yaşından beri ders alıyormuş, 
balerin olacakmış. Metin aşçılığa merak sal-
mış. Şimdiden kakaolu kek, tarçınlı kurabiye 
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yapmayı öğrenmiş; ara sıra sınıfa getirir, ka-
pış kapış yeriz. 

Ceyda mimar, Halenur doktor, Mertcan 
polis, Alper avukat, Filiz öğretmen, Volkan 
bilgisayarcı… Nihal, annesi gibi profesör ol-
mayı hedefliyor. Sibel moda dünyasına girip 
giysi tasarlayacak diye defterine abuk sabuk 
modeller çizip duruyor. Engin’in aklı fikri 
futbolda. Planına göre üç büyük takımdan 
birine girip hem milyarlar kazanacak hem 
de sabah akşam futbol oynayıp eğlenecek.

Esra film çekecek, Erdem pilot olup uça-
cak. Mısra olimpiyatlara katılıp madalya 
alacak. 

Okulumuz, etkinlik anlamında çok çalış-
kandır. Atölyeler, konferanslar, seminerler… 
Konuşmacıların biri gelir biri gider. Bazı 
arkadaşlarım onların anlattıklarından ilham 
aldıklarını söylüyor. Geçenlerde okulumuza 
gelen bir uzman, ruh sağlığının öneminden 
söz edince, Hamdi parmak kaldırıp, “Ben de 
psikolog olacağım,” diye gakladı da, salon 
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alkıştan neredeyse yıkıldı. Bence opera sa-
natçısı olacağım dese, o kalın sese daha çok 
yakışırdı.

Kitaplarını imzalayan yazarın ardından 
Kemal, Bahar ve Gamze aynı anda yazar ol-
maya karar verince, aralarında günlerce tar-
tıştılar. 

Öğretmenimiz üçünün de aynı mesleği 
seçebileceğini söyledi de tartışmayı ancak o 
zaman bıraktılar. Şimdi birbirlerinden gizli 
harıl harıl roman yazıyorlar. 




